
AM\940880LT.doc PE514.645v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Regioninės plėtros komitetas

2011/0276(COD)

25.6.2013

PAKEITIMAS
544
Pranešimo projektas
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
(PE487.740v04-00)

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo 
nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, 
Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros 
reikalų ir žuvininkystės fondui, kurių veiklos gairės pateiktos Bendroje 
strateginėje programoje, bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros 
fondui, Europos socialiniam fondui ir Sanglaudos fondui taikytinos bendrosios 
nuostatos, ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1083/2006

Pasiūlymas dėl reglamento
(COM(2013)0246 – C7-0107/2013 – 2011/0276(COD))

► Nuomonės pranešėjas(*):
Ádám Kósa, Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

► (*) Darbo su susijusiais komitetais procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 50 
straipsnis



PE514.645v01-00 2/47 AM\940880LT.doc

LT

AM_Com_LegReport



AM\940880LT.doc 3/47 PE514.645v01-00

LT



PE514.645v01-00 4/47 AM\940880LT.doc

LT

Pakeitimas 544
Constanze Angela Krehl, Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 1 lentelės ex ante sąlygų teminės ex ante sąlygos

Komisijos siūlomas tekstas

Teminiai tikslai Ex ante sąlyga Įvykdymo kriterijai

1. Mokslinių 
tyrimų, 
technologinės 
plėtros ir 
inovacijų 
skatinimas 
(MTTP tikslas)

(nurodytas 9 
straipsnio 1 
dalyje)

1.1. Moksliniai tyrimai ir 
inovacijos: parengta nacionalinė 
arba regioninė mokslinių tyrimų ir 
inovacijų strategija, skirta 
pažangiajai specializacijai pagal 
nacionalinę reformų programą, 
siekiant pritraukti privačių lėšų 
MTI išlaidoms dengti, kuri 
atitinka gerai veikiančias 
nacionalines arba regionines 
mokslinių tyrimų ir inovacijų 
sistemas.

– Parengta nacionalinė arba regioninė mokslinių tyrimų ir inovacijų strategija, skirta 
pažangiajai specializacijai ir:

– pagrįsta SSGG (angl. SWOT) analize, siekiant išteklius sutelkti pagal tam tikrą 
mokslinių tyrimų ir inovacijų prioritetų skaičių;

– kurioje išdėstomos priemonės privačioms investicijoms į MTTP skatinti;

– numatyta stebėsenos ir peržiūros sistema.

– Valstybė narė patvirtino programą, kurioje nustatomi biudžeto ištekliai, kuriuos 
galima skirti moksliniams tyrimams ir inovacijoms;

– valstybė narė patvirtino daugiametį biudžeto ir investicijų prioritetų planą, susijusį su 
ES prioritetais (Europos strateginis mokslinių tyrimų infrastruktūros forumas, ESFRI).

2. Informacinių 
ir ryšių 
technologijų 

2.1. Skaitmeninis augimas: 
nacionalinėje arba regioninėje 
inovacijų strategijoje, skirtoje 

– Į nacionalinę arba regioninę inovacijų strategiją, skirtą pažangiajai specializacijai, 
įtrauktas skaitmeninio augimo skyrius, kuriame:
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pažangiajai specializacijai, yra 
atskiras skaitmeniniam augimui 
skirtas skyrius, kuriame 
numatoma skatinti prieinamų, 
geros kokybės ir sąveikių IRT 
grindžiamų privačiųjų ir viešųjų 
paslaugų paklausą, skatinti 
piliečius, įskaitant pažeidžiamas 
grupes, verslo ir viešojo 
administravimo sektorius jomis 
naudotis, be kitų priemonių, 
įgyvendinant tarpvalstybines 
iniciatyvas.

– planuojamas biudžetas ir nustatomi veiksmų prioritetai, atsižvelgiant į SSGG 
analizę, atliktą remiantis Europos skaitmeninės darbotvarkės rezultatų suvestine;

– išnagrinėtos subalansuotos informacinių ir ryšių technologijų (IRT) paklausos ir 
pasiūlos paramos galimybės;

– kiekybiškai įvertinami intervencijų skaitmeninio raštingumo, įgūdžių, e. 
įtraukties, e. prieinamumo ir e. sveikatos srityse išdavos tikslai, suderinti su 
galiojančiomis atitinkamomis sektorių nacionalinėmis arba regioninėmis 
strategijomis;

– įvertinti poreikiai intensyviau stiprinti IRT pajėgumus.

prieinamumo, 
naudojimo 
didinimas ir 
kokybės 
gerinimas 
(Plačiajuosčio 
ryšio tikslas)

(nurodytas 9 
straipsnio 2 
dalyje)

2.2. Naujos kartos prieigos (NKP) 
infrastruktūra: parengti 
nacionaliniai NKP planai, 
kuriuose atsižvelgta į regioninius 
veiksmus, siekiant įgyvendinti ES 
didelės spartos interneto prieigos 
tikslus, daugiausia dėmesio 
skiriant toms sritims, kuriose 
nustatyta, kad rinka negali 
prieinamomis sąnaudomis suteikti 
pakankamos kokybės atviros 
infrastruktūros, laikantis ES 
konkurencijos ir valstybės 
pagalbos taisyklių, ir teikti 
pažeidžiamoms grupėms 

– Galiojančiame nacionaliniame NKP plane pateikiama:

– reguliariai atnaujinamas investicijų į infrastruktūrą planas, kuriame įvertinta 
bendra paklausa, nurodytos investicijos ir paslaugos;

– tvarūs investicijų modeliai, kuriais skatinama konkurencija, suteikiama galimybė 
naudotis atvira, prieinama, kokybiška ir perspektyvia infrastruktūra ir 
paslaugomis;

– privačių investicijų skatinimo priemonės.
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prieinamas paslaugas.

3.1. Imtasi konkrečios 
veiksmingos iniciatyvos 
„Smulkiojo verslo aktas“ (angl. 
Small business act, SBA) ir jos 
2011 m. vasario 23 d. apžvalgos 
įgyvendinimo, įskaitant principą 
„visų pirma galvokime apie 
mažuosius“ veiklos.

– Konkretūs veiksmai:

– stebėsenos tvarka, skirta užtikrinti, kad būtų įgyvendinama iniciatyva SBA, 
įskaitant įstaigą, atsakingą už MVĮ klausimų koordinavimą įvairiais 
administraciniais lygmenimis (MVĮ atstovas);

– priemonės, skirtos įmonės steigimo laikotarpiui sutrumpinti iki 3 darbo dienų, o 
sąnaudoms sumažinti iki 100 EUR;

– priemonės, skirtos licencijų ir leidimų, reikalingų norint verstis konkrečia įmonės 
veikla, gavimo laikotarpiui sutrumpinti iki 3 mėnesių;

– sistemiškas teisės aktų poveikio MVĮ vertinimas taikant „MVĮ tyrimą“, kartu, 
jei reikia, atsižvelgiant į įmonių dydžio skirtumus.

3. mažųjų ir 
vidutinių 
įmonių bei 
žemės ūkio 
sektoriaus 
(EŽŪFKP) ir 
žuvininkystės 
bei 
akvakultūros 
sektoriaus 
(EJRŽF) 
konkurencingu
mo didinimas;

(nurodytas 9 
straipsnio 3 
dalyje)

3.2. 2011 m. vasario 16 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2011/7/ES dėl kovos 
su pavėluotu mokėjimu, 
atliekamu pagal komercinius 
sandorius1, perkėlimas į 
nacionalinę teisę.

– Minėtos direktyvos perkėlimas į nacionalinę teisę pagal direktyvos 12 straipsnį (iki 
2013 m. kovo 16 d.).

4. Perėjimo prie 
mažai anglies 
dioksido į 
aplinką 
išskiriančių 
technologijų 
ekonomikos 

4.1. Energijos vartojimo 
efektyvumas: 2010 m. gegužės 
19 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2010/31/ES 
dėl pastatų energinio 
naudingumo1 perkėlimas į 
nacionalinę teisę pagal 

– Įgyvendinti būtiniausieji reikalavimai, susiję su pastatų energiniu naudingumu, kaip 
reikalaujama pagal Direktyvos 2010/31/ES 3, 4 ir 5 straipsnius;

– patvirtintos priemonės, būtinos energinio pastatų naudingumo sertifikavimo sistemai 
nustatyti pagal Direktyvos 2010/31/ES 11 straipsnį;
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visuose 
sektoriuose 
rėmimas 

(nurodytas 9 
straipsnio 4 
dalyje)

direktyvos 28 straipsnį.
2009 m. balandžio 23 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos 
sprendimo Nr. 406/20201/EB dėl 
valstybių narių pastangų mažinti 
jų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų emisijas, Bendrijai siekiant 
įvykdyti įsipareigojimus iki 
2020 m. sumažinti šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų emisijas1, 
6 straipsnio 1 dalies laikymasis.
2006 m. balandžio 5 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2006/32/EB dėl energijos 
galutinio vartojimo efektyvumo ir 
energetinių paslaugų1 perkėlimas 
į nacionalinę teisę1.
2004 m. vasario 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2004/8/EB dėl termofikacijos 
skatinimo, remiantis 
naudingosios šilumos paklausa 
vidaus energetikos rinkoje, ir iš 
dalies keičiančios Direktyvą 
92/42/EEB, perkėlimas į 
nacionalinę teisę1.

– pasiektas reikalaujamas viešųjų pastatų renovacijos lygis;

– galutiniams vartotojams suteikti individualūs matuokliai;

– skatinamas šildymo ir vėsinimo efektyvumas, kaip nurodyta Direktyvoje 2004/8/EB.
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4.2. Atsinaujinančioji energija: 
2009 m. balandžio 23 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2009/28/EB dėl skatinimo 
naudoti atsinaujinančių išteklių 
energiją, iš dalies keičiančios bei 
vėliau panaikinančios Direktyvas 
2001/77/EB ir 2003/30/EB, 
perkėlimas į nacionalinę teisę1.

– Valstybė narė nustatė skaidrias paramos sistemas, elektros energijos tinklų 
pirmenybinę prieigą, kontrolę ir valdymą, nustatė ir paskelbė standartines sąnaudų 
padengimo ir pasidalijimo atliekant techninius pertvarkymus taisykles;

– valstybė narė patvirtino nacionalinį atsinaujinančiosios energijos veiksmų planą 
pagal Direktyvos 2009/28/EB 4 straipsnį.

5. prisitaikymo 
prie klimato 
kaitos, rizikos 
prevencijos ir 
valdymo 
skatinimas;

(Klimato kaitos 
tikslas)

(nurodytas 9 
straipsnio 5 
dalyje)

5.1. Rizikos prevencija ir 
valdymas: rengiami nacionaliniai 
arba regioniniai rizikos vertinimai 
nelaimių valdymo tikslams, 
atsižvelgiant į prisitaikymą prie 
klimato kaitos.

– Rengiami nacionaliniai arba regioniniai rizikos vertinimai, kuriuose:

- apibūdinami procesai, metodika, metodai ir neįslaptinti duomenys, naudojami rengiant 
nacionalinį rizikos vertinimą;

– apibūdinami vienos rizikos ir kelių tipų rizikos scenarijai;

– kai tinkama, atsižvelgiama į nacionalines prisitaikymo prie klimato kaitos 
strategijas.
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6.1. Vandens sektorius: nustatyta 
a) vandens kainodaros politika, 
kuria naudotojai tinkamai 
skatinami veiksmingai naudotis 
vandens ištekliais, ir b) įvairiose 
vandens naudojimo srityse būtų 
tinkamai sugrąžinamos vandens 
paslaugų sąnaudos pagal 2000 m. 
spalio 23 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvos 
2000/60/EB, nustatančios 
Bendrijos veiksmų vandens 
politikos srityje pagrindus1, 9 
straipsnį.

– Valstybė narė užtikrino, kad įvairiose vandens naudojimo srityse pagal sektorius būtų 
padengiamos vandens paslaugų sąnaudos pagal Direktyvos 2000/60/EB 9 straipsnį.

– Upės baseino rajonui, į kurį bus investuojama, būtų sudarytas upės baseino valdymo 
planas, kaip nustatyta 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2000/60/EB, nustatančios Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje 
pagrindus1, 13 straipsnyje.

6. Aplinkos 
apsauga ir 
tausaus išteklių 
naudojimo 
skatinimas

(nurodytas 9 
straipsnio 6 
dalyje)

6.2. Atliekų sektorius: 2008 m. 
lapkričio 19 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2008/98/EB dėl atliekų ir 
panaikinančios kai kurias 
direktyvas1, įgyvendinimas, visų 
pirma nuostatų dėl atliekų 
tvarkymo planų rengimo 
įgyvendinimas pagal tą direktyvą 
ir atliekų hierarchiją.

– Valstybė narė Komisijai pranešė apie Direktyvos 2008/98/EB 11 straipsnyje nustatytų 
tikslų įgyvendinimo pažangą, nesėkmių priežastis ir numatomus veiksmus tikslams 
pasiekti;

– valstybė narė užtikrino, kad jos kompetentingos institucijos pagal Direktyvos 
2008/98/EB 1, 4 13 ir 16 straipsnius parengtų vieną arba kelis atliekų tvarkymo 
planus, kaip to reikalaujama direktyvos 28 straipsnyje;

– ne vėliau kaip 2013 m. gruodžio 12 d. valstybė narė pagal Direktyvos 2008/98/EB 1 ir 
4 straipsnius parengė atliekų prevencijos programas, kaip to reikalaujama direktyvos 
29 straipsnyje;

– valstybė narė ėmėsi reikiamų priemonių, kad pasiektų 2020 m. pakartotinio naudojimo 
ir perdirbimo tikslą pagal Direktyvos 2000/98/EB 11 straipsnį.
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7.1. Keliai: parengtas išsamus 
nacionalinis transporto planas, 
kuriame nustatyti tinkami 
investicijų į pagrindinį 
transeuropinį transporto 
infrastruktūros tinklą (TEN-T), 
visapusišką tinklą (kitos 
investicijos, ne į pagrindinį TEN-
T) ir antrinį tinklą (įskaitant 
regioninį ir vietos viešąjį 
transportą) prioritetai.

– Parengtas išsamus transporto planas, kuriame išdėstyta:

– investicijų į pagrindinį TEN-T tinklą, visapusišką tinklą ir antrinį tinklą 
prioritetai;

– nustatant prioritetus reikėtų atsižvelgti į investicijų indėlį į judumą, tvarumą, 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo mažinimą ir indėlį į bendrą Europos 
transporto erdvę;

– realistiškas ir apgalvotas projektų srautas (su numatytu grafiku, biudžetu);

– strateginis aplinkos vertinimas, atitinkantis transporto planui keliamus 
teisinius reikalavimus; 

– priemonės, skirtos stiprinti tarpinių įstaigų ir paramos gavėjų pajėgumą 
įgyvendinti projektus pagal numatytą srautą.

7. Tvaraus 
transporto 
skatinimas ir 
kliūčių 
pagrindinėse 
tinklo 
infrastruktūros 
dalyse 
šalinimas

(nurodytas 9 
straipsnio 7 
dalyje)

7.2. Geležinkeliai: išsamiame 
nacionaliniame transporto plane 
yra konkretus geležinkelių plėtrai 
skirtas skyrius, kuriame nustatyti 
tinkami investicijų į pagrindinį 
transeuropinį transporto 
infrastruktūros tinklą (TEN-T), 
visapusišką tinklą (kitos 
investicijos, ne į pagrindinį TEN-
T) ir antrinį geležinkelių sistemos 
tinklą prioritetai, atsižvelgiant į 
jų indėlį į judumą, tvarumą, 
poveikį nacionaliniams ir 

– Išsamiame transporto plane yra geležinkelių plėtrai skirtas skyrius, kuriame 
pateikiama:

– realistiškas ir apgalvotas projektų srautas (su numatytu grafiku, biudžetu);

– strateginis aplinkos vertinimas, atitinkantis transporto planui keliamus 
teisinius reikalavimus;

– priemonės, skirtos stiprinti tarpinių įstaigų ir paramos gavėjų pajėgumą 
įgyvendinti projektus pagal numatytą srautą.
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Europos tinklams. Investicijos 
apima mobilųjį turtą, sąveiką ir 
pajėgumų stiprinimą.
8.1. Ieškantiems darbo asmenims 
ir neaktyviems gyventojams 
suteikiama galimybė gauti darbą, 
pasitelkiant vietos užimtumo 
iniciatyvas ir remiant darbo jėgos 
judumą: parengtos ir 
įgyvendinamos aktyvios darbo 
rinkos strategijos, laikantis 
užimtumo gairių1.

– Užimtumo tarnybos geba pasiekti ir pasiekia, kad: 

– kad visiems darbo ieškantiems asmenims būtų anksti teikiamos individualizuotos 
paslaugos ir būtų įgyvendinamos aktyvios bei prevencinės darbo rinkos 
priemonės;

– būtų numatomas ilgalaikis užimtumas, kurį lemia struktūriniai darbo rinkos 
pokyčiai, pavyzdžiui, perėjimas prie mažai anglies dioksido į aplinką 
išskiriančių technologijų ekonomikos, taip pat konsultuojama tuo klausimu;

– būtų teikiama skaidri ir sistemiška informacija apie naujas laisvas darbo vietas.

– Užimtumo tarnybos sukūrė tinklus, kurie jungia darbdavius ir švietimo institucijas.

8. Užimtumo 
skatinimas ir 
darbo jėgos 
judumo 
rėmimas

(Užimtumo 
tikslas)

(nurodytas 9 
straipsnio 8 
dalyje)

8.2. Savarankiškas darbas, 
verslumas ir įmonių steigimas: 
parengta išsami strategija, kuria 
pagal iniciatyvą „Smulkiojo 
verslo aktas“1 ir laikantis 
užimtumo gairių ir bendrų 
valstybių narių ir Sąjungos 
ekonominės politikos gairių 
nuostatų dėl sąlygų naujoms 
darbo vietoms kurti sudarymo, 
teikiama integracinė parama 
veiklai pradėti.--

– Parengta išsami strategija, kurioje nustatyta:

– priemonės, skirtos įmonės steigimo laikotarpiui sutrumpinti iki trijų darbo dienų, 
o sąnaudoms sumažinti iki 100 EUR;

– priemonės, skirtos licencijų ir leidimų, reikalingų norint verstis konkrečia įmonės 
veikla, gavimo laikotarpiui sutrumpinti iki trijų mėnesių;

– veiksmai, kuriais susiejamos tinkamos verslo plėtros paslaugos ir finansinės 
paslaugos (prieiga prie kapitalo), aprėpiant socialiai remtinas grupes ir 
nepalankioje padėtyje esančias vietoves.
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8.3. Darbo rinkos institucijų 
modernizavimas ir stiprinimas, 
taip pat veiksmai tarptautiniam 
darbo jėgos judumui didinti1: 
- darbo rinkos institucijos 
modernizuotos ir sustiprintos 
remiantis užimtumo gairėmis;

- prieš vykdant darbo rinkos 
institucijų reformas parengta aiški 
strategija ir ex ante vertinimas 
atsižvelgiant į lyčių aspektą.

– Veiksmai, skirti pertvarkyti užimtumo tarnybas, siekiant užtikrinti jų pajėgumą:

– kad visiems darbo ieškantiems asmenims būtų anksti teikiamos individualizuotos 
paslaugos ir būtų įgyvendinamos aktyvios bei prevencinės darbo rinkos 
priemonės; 

– konsultuoti dėl ilgalaikio užimtumo galimybių, kurias lemia struktūriniai darbo 
rinkos pokyčiai, pavyzdžiui, perėjimas prie mažai anglies dioksido į aplinką 
išskiriančių technologijų ekonomikos;

– Sąjungos lygmeniu teikti skaidrią ir sistemišką informaciją apie naujas laisvas 
darbo vietas.

– Per užimtumo tarnybų reformą bus kuriami tinklai, jungiantys darbdavius ir švietimo 
institucijas.

8.4. Aktyvus ir sveikas senėjimas: 
parengta ir pagal užimtumo gaires 
įgyvendinama aktyvaus senėjimo 
politika1.

– Aktyvaus ir sveiko senėjimo klausimo sprendimo veiksmai1:

– rengiant ir įgyvendinant aktyvaus senėjimo politiką dalyvauja susiję 
suinteresuotieji subjektai; 

– valstybė narė nustatė priemones, skirtas aktyvaus senėjimo skatinimui, kad būtų 
rečiau anksti pasitraukiama iš darbo rinkos.

8.5. Darbuotojų, įmonių ir 
verslininkų prisitaikymas prie 
pokyčių: nustatyta politika, kuria 
siekiama padėti numatyti ir 
tinkamai valdyti pokyčius ir 
restruktūrizavimą visais 
atitinkamais lygmenimis 

– Taikomos veiksmingos socialinių partnerių ir valdžios institucijų paramos priemonės, 
kad šios plėtotų iniciatyvų požiūrį į pokyčius ir restruktūrizavimą.
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(nacionaliniu, regioniniu, vietos 
ir sektoriniu)1.

8.6. Tvarus jaunų 15–24 m. 
žmonių, kurie nedirba, 
nestudijuoja ir nesimoko, 
integravimas į darbo rinką:
visa apimančios strateginės 
politikos sistemos buvimas 
siekiant jaunimo užimtumo 
srities dokumentų rinkinio 
tikslų ir ypač nustatant 
iniciatyvą „Jaunimo 
garantijos“, atsižvelgiant į [xxx] 
Tarybos rekomendaciją.

– Nustatyta visa apimanti strateginė politikos sistema jaunimo užimtumo srities dokumentų 
rinkinio tikslams siekti ir ypač iniciatyvai „Jaunimo garantijos“ parengti, atsižvelgiant į 
[xxx] Tarybos rekomendaciją, kuri: 

– pagrįsta įrodymais, kuriais įvertinami rezultatai nedirbantiems, nestudijuojantiems ir 
nesimokantiems jauniems 15–24 m. žmonėms;
- nustato sistemą, pagal kurią renkami ir analizuojami duomenys apie iniciatyvą 

„Jaunimo garantijos“ tinkamais lygmenimis ir kuri suteikia tinkamą įrodymais 
grindžiamą pagrindą tikslinei politikai plėtoti ir stebi pokyčius, jei įmanoma, 
atliekant priešingos padėties vertinimą;

– nustato, kurios valdžios institucijos yra atsakingos už iniciatyvos „Jaunimo 
garantijos“ nustatymą ir valdymą ir koordinuoja partnerystės veiklą visais 
lygmenimis ir visuose sektoriuose;

– įtraukia visas suinteresuotąsias šalis, kurios yra svarbios sprendžiant jaunimo 
nedarbo problemą;

– pagrįsta ankstyva intervencija ir aktyvacija;
– apima pagalbines integravimo į darbo rinką priemones, įskaitant priemones 

įgūdžiams gerinti ir su darbo rinka susijusias priemones.
9. Investicijos į 
švietimą, 
įgūdžius ir 
mokymąsi visą 
gyvenimą;

(Švietimo 
tikslas)

9.1. Mokyklos nebaigusių asmenų 
skaičius: nustatyta išsami 
strategija mokyklos nebaigusių 
asmenų skaičiui mažinti pagal 
2011 m. birželio 28 d. Tarybos 
rekomendaciją dėl politikos, 
kuria siekiama mažinti mokyklos 
nebaigusių asmenų skaičių1.

– Nustatyta sistema, pagal kurią renkami ir analizuojami duomenys bei informacija apie 
mokyklos nebaigusių asmenų skaičių nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis, 
kuri:

– suteikia tinkamą įrodymais grindžiamą pagrindą tikslinei politikai plėtoti;

– sistemiškai taikoma pokyčiams atitinkamu lygmeniu stebėti.
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– Parengta strategija dėl mokyklos nebaigusių asmenų skaičiaus:

– kuri yra pagrįsta įrodymais;

– kuri yra visapusiška (pvz., apima visus švietimo sektorius, įskaitant ankstyvąjį 
vaiko vystymąsi) ir pagal ją tinkamai taikomos prevencinės, intervencinės ir 
kompensacinės priemonės;

– kurioje nustatyti Tarybos rekomendaciją dėl politikos, kuria siekiama mažinti 
mokyklos nebaigusių asmenų skaičių, atitinkantys tikslai;

– kuri taikoma ne vienam sektoriui, o apima visus politikos sektorius ir 
suinteresuotuosius subjektus, svarbius sprendžiant mokyklos nebaigusių asmenų 
skaičiaus klausimą; pagal ją ši sritis koordinuojama.

(nurodytas 9 
straipsnio 10 
dalyje)

9.2. Aukštasis mokslas: parengtos 
nacionalinės arba regioninės 
strategijos, skirtos skatinti įgyti 
tretinį išsilavinimą, taip pat gerinti 
jo kokybę ir veiksmingumą, 
laikantis 2011 m. rugsėjo 20 d. 
Komisijos komunikato „Europos 
aukštojo mokslo sistemų 
modernizavimo darbotvarkė“ 1.

– Parengta nacionalinė arba regioninė tretinio išsilavinimo strategija, kurioje numatytos:

– priemonės dalyvavimui ir išsilavinimui skatinti, kuriomis:

– tobulinamas būsimų studentų orientavimas;

– užtikrinama, kad mažas pajamas gaunančių grupių ir kitų nepakankamai 
atstovaujamų grupių atstovai labiau siektų aukštojo išsilavinimo;

– skatinamas suaugusių besimokančių asmenų dalyvavimas;

– (jei reikia) mažinamas mokslo nebaigusių asmenų skaičius / gerinamas 
mokslą baigusiųjų skaičiaus rodiklis;

– kokybės gerinimo priemonės, kuriomis:
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– skatinamas novatoriškas turinys ir programų struktūra;

– skatinami aukšti mokymo kokybės standartai;

– priemonės, skirtos įsidarbinimo galimybėms ir verslumui didinti, kuriomis:

– skatinama pagal visas aukštojo mokslo programas ugdyti universaliuosius, 
taip pat verslumo, įgūdžius; 

– mažinami lyčių skirtumai priimant sprendimus dėl akademinio ir profesinio 
pasirinkimo, ir studentai skatinami rinktis karjerą mažiau populiariuose 
sektoriuose, siekiant sumažinti lyčių atskyrimą darbo rinkoje;

– užtikrinamas informacija grindžiamas mokymas, remiantis mokslinių 
tyrimų ir technologinės plėtros verslo praktikoje suteiktomis žiniomis.

9.3. Mokymasis visą gyvenimą: 
parengta nacionalinė ir (arba) 
regioninė mokymosi visą 
gyvenimą politikos programa, 
atitinkanti Sąjungos lygmens 
politikos gaires1.

– Parengta nacionalinė arba regioninė mokymosi visą gyvenimą politikos programa, 
kurioje numatytos priemonės, kuriomis siekiama:

– remti mokymosi visą gyvenimą įgyvendinimą ir įgūdžių ugdymą, padėti įtraukti 
suinteresuotuosius subjektus, pvz., socialinius partnerius ir pilietinės 
visuomenės asociacijas, ir užmegzti su jais partnerystės ryšius;

– veiksmingai ugdyti profesinių įgūdžių besimokančio jaunimo, suaugusiųjų, į 
darbo rinką grįžtančių moterų, žemos kvalifikacijos ir vyresnio amžiaus bei kitų 
socialiai remtinų esančių grupių asmenų įgūdžius; 

– plėsti galimybes mokytis visą gyvenimą, įskaitant veiksmingai įgyvendinamas 
skaidrumo priemones (Europos kvalifikacijų sąranga, nacionalinė 
kvalifikacijų sąranga, Europos profesinio mokymo kreditų sistema, Europos 
profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistema), mokymosi visą gyvenimą 
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paslaugų (švietimo ir mokymo, konsultacijų, tvirtinimo) plėtojimą ir 
integravimą;

– didinti švietimo ir mokymo aktualumą ir pritaikyti jas prie nustatytų tikslinių 
grupių poreikių. 

10. socialinės 
įtraukties ir 
kovos su skurdu 
skatinimas;

(Skurdo 
mažinimo 
tikslas)

(nurodytas 9 
straipsnio 9 
dalyje)

10.1. Aktyvi įtrauktis.
Marginalių bendruomenių, 
pavyzdžiui, romų, integravimas:
- parengta ir įgyvendinama 
nacionalinė skurdo mažinimo 
strategija, laikantis 2008 m. 
spalio 3 d. Komisijos 
rekomendacijos dėl iš darbo 
rinkos išstumtų asmenų aktyvios 
įtraukties1 ir užimtumo gairių.

– Parengta nacionalinė skurdo mažinimo strategija:

– kuri yra pagrįsta įrodymais. Tam reikalinga sistema, pagal kurią būtų renkami 
ir analizuojami duomenys bei informacija, kuri suteiktų pakankamai įrodymų 
skurdo mažinimo politikai formuoti. Ši sistema naudojama pokyčių stebėsenai;

– kuri atitinka nacionalinį skurdo ir socialinės atskirties mažinimo tikslą (nustatytą 
nacionalinėje reformų programoje), pagal kurį taip pat siekiama didinti 
užimtumo galimybes socialiai remtinoms esančioms grupėms;

– kurioje pateikiamas platesnis nei regioninio NUTS 3 lygmens arba NUTS 3 
lygmens teritorinio veiklos sutelkimo planas, skirtas atskirtoms ir socialiai 
remtinoms asmenų grupėms, įskaitant romus;

– kuri rodo, kad socialiniai partneriai ir atitinkami suinteresuotieji subjektai 
dalyvauja planuojant aktyvią įtrauktį;

– kurioje numatytos perėjimo nuo stacionarių priežiūros paslaugų prie 
bendruomenės priežiūros paslaugų priemonės;

– nurodomos aiškios priemonės visų sričių segregacijos prevencijai ir kovai su ja.
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- Pagal ES romų integracijos 
nacionalinių strategijų 
bendruosius principus parengta 
nacionalinė romų įtraukties 
strategija1.

- Pagalbos siekiant padėti 
pasinaudoti fondų parama 
teikimas atitinkamiems 
suinteresuotiesiems subjektams.

– Parengta nacionalinė romų įtraukties strategija:

– kurioje nustatyti pasiekiami nacionaliniai romų integracijos mažinant atskirtį nuo 
kitų gyventojų tikslai. Šiais tikslais turėtų būti bent jau siekiama romų 
integracijos keturių ES lygmens tikslų, susijusių su išsilavinimo, užimtumo, 
sveikatos priežiūros ir būsto galimybėmis;

– kuri atitinka nacionalinę reformų programą;

– kurioje nustatyti, kai tinkama, nepalankioje padėtyje esantys mikroregionai arba 
atskirti rajonai, kurių bendruomenės ypač skurdžios, vadovaujantis turimais 
socialiniais, ekonominiais ir teritoriniais rodikliais (pvz., labai žemas 
išsilavinimo lygis, ilgalaikis nedarbas ir pan.);

– kuria iš nacionalinių biudžetų skiriamas pakankamas finansavimas, kuris, kai 
tinkama, bus papildytas tarptautinių ir ES šaltinių finansavimu;

– kurioje nustatyti patikimos stebėsenos metodai, kad būtų galima įvertinti romų 
integracijos veiksmų poveikį ir strategijos pritaikymo ją peržiūrint tvarką;

– kuri yra rengiama, įgyvendinama ir stebima nuolat glaudžiai bendradarbiaujant 
su romų pilietine visuomene, regionų ir vietos valdžios institucijomis;

– kurioje nurodytas nacionalinės romų integracijos strategijos nacionalinis ryšių 
centras, įgaliotas koordinuoti strategijos rengimą ir įgyvendinimą.

– Atitinkamiems suinteresuotiesiems subjektams teikiama parama teikiant projektų 
paraiškas ir įgyvendinant bei valdant atrinktus projektus.
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10.2. Sveikata: parengta 
nacionalinė arba regioninė 
sveikatos strategija, kuria 
užtikrinamos galimybės naudotis 
kokybiškomis sveikatos 
paslaugomis ir ekonominis 
tvarumas.

– Parengta nacionalinė arba regioninė sveikatos strategija, kurioje:

– numatytos suderintos priemonės, kuriomis būtų sudaromos geresnės sąlygos 
naudotis kokybiškomis sveikatos paslaugomis;

– numatytos sveikatos sektoriaus skatinimo priemonės, taip pat tam, kad būtų 
taikomos veiksmingos novatoriškos technologijos, paslaugų teikimo modeliai ir 
infrastruktūra;

– numatyta stebėsenos ir peržiūros sistema.

– Valstybė narė arba regionas patvirtino programą, kurioje nurodomi biudžeto ištekliai, 
kuriuos galima skirti sveikatos priežiūrai.

11. Institucinių 
pajėgumų ir 
veiksmingo 
viešojo 
administravimo 
stiprinimas

(nurodytas 9 
straipsnio 11 
dalyje)

Valstybių narių administracinis 
veiksmingumas:
- parengta valstybių narių 
administracinio veiksmingumo 
stiprinimo strategija, įskaitant 
viešojo administravimo 
pertvarką1.

– Parengta ir įgyvendinama valstybės narės administracinio veiksmingumo stiprinimo 
strategija1. Šioje strategijoje:

– pateikiama teisinių, organizacinių ir (arba) procedūrinių pertvarkos veiksmų 
analizė ir strateginis planavimas;

– numatyta plėtoti kokybės valdymo sistemas; 

– nurodyti integruoti veiksmai, kuriais paprastinamos ir racionalizuojamos 
administravimo procedūros;

– numatyta rengti ir įgyvendinti žmogiškųjų išteklių strategijas ir politiką, 
aprėpiančius darbuotojų įdarbinimo planus ir karjeros galimybes, 
kompetencijos stiprinimą ir aprūpinimą ištekliais;

– numatyta visais lygmenimis ugdyti įgūdžius;
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– numatyta parengti stebėsenos ir vertinimo procedūras ir priemones.

Pakeitimas

Teminiai 
tikslai

Investavimo 
prioritetai

Ex ante sąlyga Įvykdymo kriterijai

ERPF:
– visi 
investiciniai 
prioritetai pagal 
teminį tikslą 
Nr. 1

1.1. Moksliniai tyrimai ir inovacijos: 
parengta nacionalinė arba regioninė 
mokslinių tyrimų ir inovacijų 
strategija, skirta pažangiajai 
specializacijai pagal nacionalinę 
reformų programą, siekiant pritraukti 
privačių lėšų MTI išlaidoms dengti, 
kuri atitinka gerai veikiančias 
nacionalines arba regionines 
mokslinių tyrimų ir inovacijų 
sistemas.

– Parengta nacionalinė arba regioninė pažangiosios specializacijos 
strategija:

– kuri pagrįsta SSGG (angl. SWOT) arba panašia analize, siekiant 
išteklius sutelkti pagal tam tikrą mokslinių tyrimų ir inovacijų 
prioritetų skaičių;

– kurioje išdėstomos priemonės privačioms investicijoms į MTTP 
skatinti;

– kurioje numatytas stebėsenos mechanizmas.

– Priimta programa, kurioje nustatomi biudžeto ištekliai, kuriuos galima 
skirti moksliniams tyrimams ir inovacijoms.

1. Mokslinių 
tyrimų, 
technologinės 
plėtros ir 
inovacijų 
skatinimas

(Mokslinių 
tyrimų ir 
technologinės 
plėtros 
tikslas)

(nurodytas 9 
straipsnio 1 
dalyje) ERPF:

– mokslinių 
tyrimų ir 
inovacijų 
infrastruktūros 

1.2 Mokslinių tyrimų ir inovacijų 
infrastruktūra – Patvirtintas orientacinis daugiametis biudžeto ir investavimo prioritetų 

planas, susijęs su ES prioritetais, ir atitinkamais atvejais Europos 
strateginis mokslinių tyrimų infrastruktūros forumas (ESFRI).
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bei mokslinių 
tyrimų ir 
inovacijų srities 
kompetencijos 
plėtojimo 
pajėgumų 
stiprinimas bei 
kompetencijos 
centrų, visų 
pirma svarbių 
Europai, 
rėmimas

2. 
Informacinių 
ir ryšių 
technologijų 
prieinamumo, 
naudojimo 
didinimas ir 
kokybės 
gerinimas 
(Plačiajuosči
o ryšio 
tikslas)

(nurodytas 9 
straipsnio 2 
dalyje)

ERPF:
– IRT produktų 
ir paslaugų bei 
elektroninės 
prekybos 
plėtojimas ir 
IRT produktų 
paklausos 
didinimas;
– IRT 
taikomųjų 
programų 
e. vyriausybės, 
e. mokymosi, 
e. įtraukties, ir 
e. sveikatos 
srityse 

2.1. Skaitmeninis augimas: 
Skaitmeniniam augimui skirta 
strateginė politikos programa, 
kurioje numatoma skatinti 
prieinamas, geros kokybės ir IRT 
grindžiamas sąveikias privačiąsias ir 
viešąsias paslaugas, skatinti piliečius, 
įskaitant pažeidžiamas grupes, verslo 
ir viešojo administravimo sektorius, 
jomis naudotis, be kitų priemonių, 
įgyvendinant tarpvalstybines 
iniciatyvas.

– Į nacionalinę arba regioninę inovacijų strategiją, skirtą pažangiajai 
specializacijai, pavyzdžiui, įtraukta skaitmeniniam augimui skirta 
strateginė politikos programa, kurioje:

– planuojamas biudžetas ir nustatomi veiksmų prioritetai, 
atsižvelgiant į SSGG arba panašią atitinkamą analizę, atliktą 
remiantis Europos skaitmeninės darbotvarkės rezultatų suvestine1;

– išnagrinėtos subalansuotos informacinių ir ryšių technologijų (IRT) 
paklausos ir pasiūlos paramos galimybės;

– rodikliai intervencijų pažangai tokiose srityse, kaip skaitmeninio 
raštingumo, e. įtraukties, e. prieinamumo ir e. sveikatos srityse 
vertinti pagal SESV 168 straipsnį, suderinti su galiojančiomis 
atitinkamomis sektorių Sąjungos, nacionalinėmis arba regioninėmis 
strategijomis;
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stiprinimas. – įvertinti poreikiai intensyviau stiprinti IRT pajėgumus.

ERPF:
– plačiajuosčio 
ryšio diegimo 
plėtimas ir 
didelės spartos 
tinklų diegimas 
bei skaitmeninei 
ekonomikai 
skirtų ateities ir 
besiformuojanči
ų technologijų 
ir tinklų 
rėmimas

2.2. Naujos kartos tinklo (NKT) 
infrastruktūra: parengti nacionaliniai 
arba regioniniai NKT planai1, 
kuriuose atsižvelgta į regioninius 
veiksmus, siekiant įgyvendinti ES 
didelės spartos interneto prieigos 
tikslus, daugiausia dėmesio skiriant 
toms sritims, kuriose rinka negali 
prieinamomis sąnaudomis suteikti 
atviros infrastruktūros, kurios 
kokybė atitiktų ES konkurencijos ir 
valstybės pagalbos taisykles, ir teikti 
pažeidžiamoms grupėms prieinamas 
paslaugas.

– Galioja nacionalinis ir (arba) regioninis NKT planas, kuriame 
pateikiama:

– investicijų į infrastruktūrą planas, grindžiamas ekonomine analize, 
atsižvelgiant į esamą privačiąją ir viešąją infrastruktūrą ir 
paskelbtus investicijų planus;

– tvarūs investicijų modeliai, kuriais skatinama konkurencija, 
suteikiama galimybė naudotis atvira, prieinama, kokybiška ir 
perspektyvia infrastruktūra ir paslaugomis; 

– privačių investicijų skatinimo priemonės.

3. Mažųjų ir 
vidutinių 
įmonių, 
žemės ūkio 
sektoriaus 
(EŽŪFKP) ir 
žuvininkystės 
bei 
akvakultūros 
sektoriaus 
(EJRŽF) 
konkurencing
umo 

ERPF:
– MVĮ gebėjimų 
dalyvauti 
augant 
regioninei, 
nacionalinei ir 
tarptautinei 
rinkai ir 
vykstant 
inovacijų 
procesams 
rėmimas

3.1. Imtasi konkrečių veiksmų 
siekiant remti verslumo skatinimą 
atsižvelgiant į Smulkiojo verslo aktą.

– Konkretūs veiksmai:

– nustatytos priemonės, kuriomis siekiama sutrumpinti įmonės 
steigimo laikotarpį ir sumažinti įmonės steigimo sąnaudas, 
atsižvelgiant į Smulkiojo verslo akto tikslus;

– nustatytos priemonės, kuriomis siekiama sutrumpinti licencijų ir 
leidimų, reikalingų norint verstis konkrečia įmonės veikla, gavimo 
laikotarpį, atsižvelgiant į Smulkiojo verslo akto tikslus;

– nustatytas mechanizmas Smulkiojo verslo akto įgyvendinimui 
stebėti ir teisės aktų poveikiui MVĮ vertinti.
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didinimas

(nurodytas 9 
straipsnio 3 
dalyje)

ERPF ir SF:
– energijos 
vartojimo 
efektyvumo, 
pažangaus 
energijos 
valdymo ir 
atsinaujinančio
sios energijos 
naudojimo 
viešosiose 
infrastruktūrose 
rėmimas, 
įskaitant 
viešuosius 
pastatus, ir 
gyvenamųjų 
namų sektoriuje

4.1. Imtasi veiksmų siekiant skatinti 
energijos galutinio vartojimo 
efektyvumo ekonomiškai efektyvų 
gerinimą ir ekonomiškai efektyvias 
investicijas į energijos vartojimo 
efektyvumą statant arba 
renovuojant pastatus.

– Veiksmai:

– patvirtintos priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti būtiniausius 
reikalavimus, susijusius su pastatų energiniu naudingumu, kaip numatyta 
Direktyvos 2010/31/ES 3, 4 ir 5 straipsniuose; patvirtintos priemonės, 
būtinos energinio pastatų naudingumo sertifikavimo sistemai nustatyti 
pagal Direktyvos 2010/31/ES 11 straipsnį;

– priemonės, būtinos energinio pastatų naudingumo sertifikavimo sistemai 
nustatyti laikantis Direktyvos 2010/31/ES 11 straipsnio;

– priemonės, atitinkančios Direktyvos 2006/32/EB dėl energijos galutinio 
vartojimo efektyvumo ir energetinių paslaugų 13 straipsnį, siekiant 
užtikrinti, jei tai techniškai įmanoma, finansiškai pagrįsta ir 
proporcinga potencialių energijos sutaupymo kiekių atžvilgiu, kad 
galutiniams vartotojams būtų pateikti individualūs skaitikliai.

4. Perėjimo 
prie mažai 
anglies 
dioksido į 
aplinką 
išskiriančių 
technologijų 
ekonomikos 
visuose 
sektoriuose 
rėmimas

(nurodytas 9 
straipsnio 4 
dalyje)

ERPF ir SF:
– didelio 
efektyvumo 
bendros šilumos 
ir elektros 
energijos 

4.2. Imtasi veiksmų siekiant skatinti 
didelio efektyvumo bendrą šilumos 
ir elektros energijos gamybą.

– Veiksmai:

– parama bendrai šilumos ir elektros energijos gamybai grindžiama 
naudingosios šilumos paklausa ir pirminės energijos taupymu laikantis 
Direktyvos 2004/8/EB 7 straipsnio 1 dalies ir 9 straipsnio 1 dalies a ir b 
punktų; valstybės narės arba jų kompetentingos institucijos yra 
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gamybos, 
grindžiamos 
naudingosios 
šilumos 
paklausa, 
skatinimas

įvertinusios esamą teisinę ir reguliavimo sistemą leidimų suteikimo 
tvarkos ar kitokių procedūrų atžvilgiu, kad:

a) paskatintų bendros šilumos ir elektros energijos gamybos 
įrenginių projektavimą, kad būtų patenkinta ekonomiškai pagrįsta 
naudingosios šilumos paklausa ir būtų išvengta daugiau nei 
naudingosios šilumos kiekis, šilumos kiekio gamybos; taip pat 

b) sumažintų su reguliavimu susijusias ir nesusijusias kliūtis 
bendros šilumos ir elektros energijos gamybos didinimui.

ERPF ir SF:
– energijos, 
gaunamos iš 
atsinaujinančių
jų išteklių, 
gamybos ir 
paskirstymo 
skatinimas

4.3. Imtasi veiksmų siekiant skatinti 
atsinaujinančiųjų energijos šaltinių 
gamybą ir paskirstymą1.
1 OL L 140, 2009 6 5, p. 16.

– Nustatytos skaidrios paramos sistemos, priėjimo prie elektros energijos 
tinklų ar garantuoto priėjimo ir greito paskirstymo prioritetai, taip pat 
nustatytos standartinės sąnaudų padengimo ir pasidalijimo atliekant 
techninius pertvarkymus taisyklės, kurios prieš tai buvo paskelbtos, 
atitinkančios Direktyvos 2009/28/EB 14 straipsnio 1 dalį, 16 straipsnio 2 
dalį ir 16 straipsnio 3 dalį;

– valstybė narė priėmė nacionalinį atsinaujinančiosios energijos veiksmų 
planą, atitinkantį Direktyvos 2009/28/EB 4 straipsnį.

5. 
Prisitaikymo 
prie klimato 
kaitos, 
rizikos 
prevencijos ir 
valdymo 
skatinimas

(Klimato 

ERPF ir SF:
– investicijų 
siekiant spręsti 
konkrečios 
rizikos 
klausimą, 
skatinimas, 
atsparumo 
nelaimėms 

5.1. Rizikos prevencija ir valdymas: 
rengiami nacionaliniai arba 
regioniniai rizikos vertinimai 
nelaimių valdymo tikslams, 
atsižvelgiant į prisitaikymą prie 
klimato kaitos1.

– Parengti nacionaliniai arba regioniniai rizikos vertinimai, kuriuose yra šie 
elementai:

– apibūdinti procesai, metodika, metodai ir neįslaptinti duomenys, 
naudojami rengiant rizikos vertinimą, taip pat rizika grindžiami 
kriterijai, taikomi nustatant investavimo prioritetus;

– apibūdinami vienos rizikos ir kelių tipų rizikos scenarijai;

– kai tinkama, atsižvelgiama į nacionalines prisitaikymo prie klimato 
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kaitos tikslas)

(nurodytas 9 
straipsnio 5 
dalyje)

užtikrinimas ir 
nelaimių 
valdymo 
sistemų kūrimas

kaitos strategijas.

ERPF ir SF:
– investavimas į 
vandens 
sektorių 
siekiant įvykdyti 
Sąjungos 
aplinkos srities 
acquis 
reikalavimus ir 
patenkinti 
valstybių narių 
nurodytus 
poreikius, 
susijusius su 
investicijomis, 
viršijančiomis 
tuos 
reikalavimus

6.1. Vandens sektorius: nustatyta a) 
vandens kainodaros politika, kuria 
naudotojai tinkamai skatinami 
veiksmingai naudotis vandens 
išteklius, ir b) įvairiose vandens 
naudojimo srityse būtų tinkamai 
prisidedama prie sąnaudų, patirtų 
teikiant vandens paslaugas, 
susigrąžinimo, apibrėžtą 
patvirtintame upės baseino valdymo 
investicijų plane, kurį papildo kitos 
programos.

– Sektoriuose, kurie remiami ir ERPF ir SF, valstybė narė yra užtikrinusi, 
kad naudojant vandenį būtų prisidedama prie sąnaudų, patirtų teikiant 
vandens paslaugas pagal sektorius, susigrąžinimo, laikantis Direktyvos 
2000/60/EB 9 straipsnio 1 dalies pirmos įtraukos, atitinkamais atvejais 
atsižvelgiant į socialinį, aplinkosauginį ir ekonominį susigrąžinimo 
poveikį ir susijusio regiono arba regionų geografines ir klimato 
sąlygas.

– Upės baseino rajonui priimtas upės baseino valdymo planas laikantis 
2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2000/60/EB , nustatančios Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje 
pagrindus, 13 straipsnio.

6. Aplinkos 
išlaikymas ir 
apsauga ir 
tausaus 
išteklių 
naudojimo 
skatinimas

(nurodytas 9 
straipsnio 6 
dalyje)

ERPF ir SF:
– investavimas į 
atliekų sektorių 
siekiant įvykdyti 
Sąjungos 

6.2. Atliekų sektorius: ekonomiškai 
ir aplinkos požiūriu tvaraus 
investavimo į atliekų sektorių, visų 
pirma rengiant atliekų tvarkymo 
planus laikantis Direktyvos 

– Komisijai pateikta įgyvendinimo ataskaita, reikalaujama pagal 
Direktyvos 2008/98/EB 11 straipsnio 5 dalį, dėl Direktyvos 2008/98/EB 
11 straipsnyje nustatytų tikslų įgyvendinimo pažangos.

– Parengtas vienas ar daugiau atliekų tvarkymo planų, kaip reikalaujama 
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aplinkos srities 
acquis 
reikalavimus ir 
patenkinti 
valstybių narių 
nurodytus 
poreikius, 
susijusius su 
investicijomis, 
viršijančiomis 
tuos 
reikalavimus

2008/98/EB dėl atliekų ir atliekų 
hierarchiją, skatinimas.

Direktyvos 2008/98/EB 28 straipsnyje.

– Parengtos atliekų prevencijos programos, kaip to reikalaujama šios 
direktyvos 29 straipsnyje.

– Patvirtintos priemonės, kurių reikia, kad iki 2020 m. būtų pasiekti 
parengimo pakartotinai naudoti ir perdirbimo tikslai laikantis Direktyvos 
2008/98/EB 11 straipsnio 2 dalies.

7. Tvaraus 
transporto 
skatinimas ir 
kliūčių 
pagrindinėse 
tinklo 
infrastruktūro
s dalyse 
šalinimas

(nurodytas 9 
straipsnio 7 
dalyje)

ERPF ir SF:
– daugiarūšės 
bendros 
Europos 
transporto 
erdvės rėmimas 
investuojant į 
transeuropinį 
transporto 
tinklą (TEN–T);
– visa 
apimančių, 
kokybiškų ir 
sąveikių 
geležinkelių 
sistemų kūrimas 
ir atkūrimas ir 

7.1. Transportas: atsižvelgiant į 
valstybių narių institucinę sąrangą 
parengtas (-i) išsamus (-ūs) 
transporto investicijų planas (-ai) 
arba programa (-os) (įskaitant 
regioninį ir vietos viešąjį transportą), 
kuriais teikiama parama 
infrastruktūros plėtojimui ir jungčių 
su TEN-T visuotiniu ir pagrindiniu 
tinklais gerinimui.

– Parengtas (-i) išsamus (-ūs) transporto investicijų planas (-ai) arba 
programa (-os), kurie atitinka teisinius strateginio aplinkos įvertinimo 
reikalavimus ir kuriuose nustatoma:

– įnašas į bendrą Europos transporto erdvę laikantis Reglamento 
Nr. [TEN-T] 10 straipsnio, įskaitant prioritetus, susijusius su 
investavimu į:

– pagrindinį TEN-T tinklą ir visuotinį tinklą, kai numatomos 
investicijos iš ERPF ir Sanglaudos fondo; taip pat

– antrines jungtis;

– realistiškas ir apgalvotas projektų, kuriuos numatoma remti iš 
ERPF ir SF, srautas;

– priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti tarpinių įstaigų ir paramos 
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triukšmo 
mažinimo 
priemonių 
skatinimas;
– aplinką 
tausojančių 
(taip pat nedaug 
triukšmo 
skleidžiančių) ir 
mažai anglies 
dioksido į 
aplinką 
išskiriančių 
transporto 
sistemų kūrimas 
ir gerinimas, 
įskaitant vidaus 
vandenų kelius 
ir jūrų 
transportą, 
uostus, 
daugiarūšes 
jungtis ir oro 
uostų 
infrastruktūrą, 
siekiant skatinti 
tvarų regiono ir 
vietos judumą
ERPF:

gavėjų gebėjimus įgyvendinti projektus.
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– regionų 
judumo prie 
TEN-T 
infrastruktūros 
prijungiant 
antrinius ir 
tretinius 
transporto 
mazgus 
didinimas, 
įskaitant 
daugiarūšius 
transporto 
mazgus

ERPF ir SF:
– daugiarūšės 
bendros 
Europos 
transporto 
erdvės rėmimas 
investuojant į 
transeuropinį 
transporto 
tinklą (TEN–T);
– visa 
apimančių, 
kokybiškų ir 
sąveikių 
geležinkelių 

7.2. Geležinkeliai: atsižvelgiant į 
valstybių narių institucinę sąrangą 
išsamiame (-uose) transporto 
investicijų plane (-uose) arba 
programoje (-ose) parengta išsami 
dalis, skirta geležinkelių plėtojimui 
(įskaitant regioninį ir vietos viešąjį 
transportą), kuria teikiama parama 
infrastruktūros plėtojimui ir jungčių 
su TEN-T visuotiniu ir pagrindiniu 
tinklais gerinimui. Investicijos 
apima mobilųjį turtą, sąveiką bei 
pajėgumų stiprinimą.

– Transporto investicijų plane (-uose) arba programoje (-ose) parengta 
dalis, skirtas geležinkelių plėtojimui, kaip nurodyta pirmiau, kuri 
atitinka teisinius strateginio aplinkos įvertinimo reikalavimus ir kurioje 
nustatomas realistiškas ir apgalvotas projektų srautas (įskaitant 
numatomą grafiką, biudžetą).

– Priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti tarpinių įstaigų ir paramos 
gavėjų gebėjimus įgyvendinti projektus.
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sistemų kūrimas 
ir atkūrimas ir 
triukšmo 
mažinimo 
priemonių 
skatinimas;
– aplinką 
tausojančių 
(taip pat nedaug 
triukšmo 
skleidžiančių) ir 
mažai anglies 
dioksido į 
aplinką 
išskiriančių 
transporto 
sistemų kūrimas 
ir gerinimas, 
įskaitant vidaus 
vandenų kelius 
ir jūrų 
transportą, 
uostus, 
daugiarūšes 
jungtis ir oro 
uostų 
infrastruktūrą, 
siekiant skatinti 
tvarų regiono ir 



AM\940880LT.doc 29/47 PE514.645v01-00

LT

vietos judumą
ERPF:
– regionų 
judumo prie 
TEN-T 
infrastruktūros 
prijungiant 
antrinius ir 
tretinius 
transporto 
mazgus 
didinimas, 
įskaitant 
daugiarūšius 
transporto 
mazgus

ERPF ir SF:
– daugiarūšės 
bendros 
Europos 
transporto 
erdvės rėmimas 
investuojant į 
transeuropinį 
transporto 
tinklą (TEN–T);
– visa 
apimančių, 

7.3. Kitos transporto rūšys, įskaitant 
vidaus vandenų kelius ir jūrų 
transportą, uostus, daugiarūšes 
jungtis ir oro uostų infrastruktūrą: 
išsamiame (-uose) transporto 
investicijų plane (-uose) arba 
programoje (-ose) parengta išsami 
dalis, skirta vidaus vandenų keliams 
ir jūrų transportui, uostams, 
daugiarūšėms jungtims ir oro uostų 
infrastruktūrai, kuria prisidedama 
gerinant jungtis su TEN-T 
visuotiniu ir pagrindiniu tinklais ir 

– Transporto investicijų plane (-uose) arba programoje (-ose) parengta 
dalis, skirta vidaus vandenų keliams ir jūrų transportui, uostams, 
daugiarūšėms jungtims ir oro uostų infrastruktūrai:

– kuri atitinka teisinius strateginio aplinkos įvertinimo 
reikalavimus;

– kuria nustatomas realistiškas ir apgalvotas projektų srautas (su 
numatytu grafiku, biudžetu).

– Priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti tarpinių įstaigų ir paramos 
gavėjų gebėjimus įgyvendinti projektus.
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kokybiškų ir 
sąveikių 
geležinkelių 
sistemų kūrimas 
ir atkūrimas ir 
triukšmo 
mažinimo 
priemonių 
skatinimas;
– aplinką 
tausojančių 
(taip pat nedaug 
triukšmo 
skleidžiančių) ir 
mažai anglies 
dioksido į 
aplinką 
išskiriančių 
transporto 
sistemų kūrimas 
ir gerinimas, 
įskaitant vidaus 
vandenų kelius 
ir jūrų 
transportą, 
uostus, 
daugiarūšes 
jungtis ir oro 
uostų 

skatinant tvarų regiono ir vietos 
judumą.
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infrastruktūrą, 
siekiant skatinti 
tvarų regiono ir 
vietos judumą
ERPF:
– regionų 
judumo prie 
TEN-T 
infrastruktūros 
prijungiant 
antrinius ir 
tretinius 
transporto 
mazgus 
didinimas, 
įskaitant 
daugiarūšius 
transporto 
mazgus

ERPF:
– energijos 
vartojimo 
efektyvumo ir 
tiekimo 
patikimumo 
gerinimas 
plėtojant 
pažangiąsias 

7.4 Pažangių dujų ir elektros 
energijos paskirstymo, saugojimo ir 
perdavimo sistemų plėtojimas.
Nustatyti išsamūs investicijų į 
pažangiąją energijos infrastruktūrą 
planai ir reguliavimo priemonės, 
kuriais prisidedama gerinant 
energijos vartojimo efektyvumą ir 
tiekimo patikimumą.

– Priimti išsamūs planai, apibūdinantys nacionalinius energetikos 
infrastruktūros prioritetus:

– pagal direktyvų 2009/72/EB ir 2009/73/EB 22 straipsnį (-ius), kur 
taikytina, ir

– laikantis regioninių investicijų planų pagal 12 straipsnį ir 
Sąjungos masto dešimties metų tinklo plėtros plano pagal Reglamento 
(EB) Nr. 714/2009 8 straipsnio 3 dalies b punktą ir pagal Reglamentą 
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energijos 
paskirstymo, 
saugojimo ir 
perdavimo 
sistemas ir 
integruojant 
paskirstytą 
atsinaujinančių
jų išteklių 
energijos 
gamybą

(EB) Nr. 715/2009, taip pat 

– suderinami su Reglamento dėl transeuropinės energetikos 
infrastruktūros gairių (TEN-E reglamento) 3 straipsnio 4 dalies 
nuostatomis.

– Šiuose planuose pateikiama:

– realistiškas ir apgalvotas projektų, kuriuos numatoma remti iš 
ERPF, srautas;

– priemonės socialinės ir ekonominės sanglaudos bei aplinkos 
apsaugos tikslams pasiekti pagal Direktyvos 2009/72/EB 3 straipsnio 10 
dalį ir Direktyvos 2009/73/EB 3 straipsnio 7 dalį;

– priemonės energijos naudojimui optimizuoti ir energijos vartojimo 
efektyvumui skatinti pagal Direktyvos 2009/72/EB 3 straipsnio 11 dalį ir 
Direktyvos 2009/73/EB 3 straipsnio 8 dalį.

8. Tvaraus ir 
kokybiško 
užimtumo 
skatinimas ir 
darbo jėgos 
judumo 
rėmimas

(Užimtumo 
tikslas)

(nurodytas 9 
straipsnio 8 

ESF:
– ieškantiems 
darbo asmenims 
ir neaktyviems 
gyventojams, 
įskaitant 
ilgalaikius 
bedarbius ir 
asmenis, 
nutolusius nuo 
darbo rinkos, 
suteikiama 

8.1. Parengtos ir įgyvendinamos 
aktyvios darbo rinkos strategijos 
atsižvelgiant į užimtumo gaires1.

– Užimtumo tarnybos geba pasiekti ir pasiekia, kad:

– visiems darbo ieškantiems asmenims, kartu didelį dėmesį skiriant 
palankių sąlygų neturinčių grupių žmonėms, įskaitant asmenis iš 
marginalių bendruomenių, būtų anksti teikiamos individualizuotos 
paslaugos, konsultacijos ir būtų įgyvendinamos aktyvios bei 
prevencinės darbo rinkos priemonės;

– būtų teikiama visiems skaidri ir sistemiška informacija apie 
naujas laisvas darbo vietas ir nuolatinė darbo rinkos analizė, 
siekiant nustatyti profesijų ir kvalifikacijų paklausos struktūrinius 
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galimybė gauti 
darbą, 
pasitelkiant 
vietos užimtumo 
iniciatyvas ir 
remiant darbo 
jėgos judumą

pokyčius.

– Užimtumo tarnybos yra sudariusios oficialius arba neoficialius 
bendradarbiavimo susitarimus su atitinkamais suinteresuotaisiais 
subjektais.

dalyje)

ESF:
– paramos 
savarankiškam 
darbui, 
verslumui ir 
verslo steigimui, 
įskaitant 
pažangias, 
mažas, 
vidutines ir itin 
mažas įmones, 
teikimas
ERPF:
– paramos 
verslo 
inkubatorių 
kūrimui ir 
investicinės 
paramos 
savarankiškam 
darbui, itin 

8.2. Savarankiškas darbas, 
verslumas ir įmonių steigimas: 
parengta strateginė politikos 
programa, pagal kurią teikiama 
integracinė parama veiklai pradėti.

– Parengta strateginė politikos programa, pagal kurią teikiama 
integracinė parama veiklai pradėti, apimanti šiuos elementus:

– nustatytos priemonės, kuriomis siekiama sutrumpinti įmonės 
steigimo laikotarpį ir sumažinti įmonės steigimo sąnaudas, 
atsižvelgiant į Smulkiojo verslo akto tikslus;

– nustatytos priemonės, kuriomis siekiama sutrumpinti licencijų ir 
leidimų, reikalingų norint verstis konkrečia įmonės veikla, gavimo 
laikotarpį, atsižvelgiant į Smulkiojo verslo akto tikslus;

– veiksmus, kuriais susiejamos tinkamos verslo plėtros paslaugos ir 
finansinės paslaugos (prieiga prie kapitalo), aprėpiant socialiai 
remtinas grupes ir (arba) nepalankioje padėtyje esančias vietoves, 
kai to reikia.
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mažoms 
įmonėms ir 
įmonių 
steigimui 
teikimas

ESF:
– paramos 
darbo rinkos 
institucijų, 
pavyzdžiui, 
viešųjų ir 
privačiųjų 
užimtumo 
tarnybų, 
modernizavimui
, atitikties darbo 
rinkos 
poreikiams 
gerinimui 
teikimas, 
įskaitant 
priemones, 
kuriomis ši 
atitiktis 
gerinama 
pasitelkus 
mobilumo 
programas ir 
geresnį 

8.3. Darbo rinkos institucijos 
modernizuotos ir sustiprintos 
atsižvelgiant į užimtumo gaires;

prieš vykdant darbo rinkos institucijų 
reformas parengta aiški strategija ir 
ex ante vertinimas atsižvelgiant į 
lyčių aspektą.

– Veiksmai, skirti pertvarkyti užimtumo tarnybas, siekiant užtikrinti jų 
pajėgumą1:

– visiems darbo ieškantiems asmenims, kartu didelį dėmesį skiriant 
palankių sąlygų neturinčių grupių žmonėms, įskaitant asmenis iš 
marginalių bendruomenių, būtų anksti teikiamos individualizuotos 
paslaugos, konsultacijos ir būtų įgyvendinamos aktyvios bei 
prevencinės darbo rinkos priemonės; 

– būtų teikiama visiems skaidri ir sistemiška informacija apie 
naujas laisvas darbo vietas ir nuolatinė darbo rinkos analizė, 
siekiant nustatyti profesijų ir kvalifikacijų paklausos struktūrinius 
pokyčius.

– Užimtumo tarnybų reforma apims oficialių arba neoficialių 
bendradarbiavimo tinklų su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais 
sudarymą.
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institucijų ir 
atitinkamų 
suinteresuotųjų 
šalių 
bendradarbiavi
mą
ERPF:
– investicijos į 
įdarbinimo 
tarnybų 
infrastruktūrą

ESF:
– aktyvus ir 
sveikas 
senėjimas

8.4. Aktyvus ir sveikas senėjimas: 
Parengtos ir įgyvendinamos aktyvios 
senėjimo strategijos atsižvelgiant į 
užimtumo gaires1.

– Rengiant aktyvaus senėjimo politiką ir vykdant su ja susijusią tolesnę 
veiklą, susijusią siekiant išlaikyti vyresnio amžiaus darbuotojus darbo 
rinkoje ir skatinti jų užimtumą, dalyvauja atitinkami suinteresuotieji 
subjektai;

– valstybė narė nustatė priemones, skirtas aktyviam senėjimui skatinti.

ESF:
– darbuotojų, 
įmonių ir 
verslininkų 
prisitaikymas 
prie pokyčių

8.5. Darbuotojų, įmonių ir 
verslininkų prisitaikymas prie 
pokyčių: nustatyta politika, kuria 
siekiama padėti numatyti ir tinkamai 
valdyti pokyčius ir 
restruktūrizavimą.

– Taikomos socialinių partnerių ir valdžios institucijų paramos priemonės, 
kad šios plėtotų iniciatyvų požiūrį į pokyčius ir restruktūrizavimą, šios 
priemonės apima:

– priemones pokyčių numatymui stebėti, įskaitant šių priemonių 
stebėseną;

– priemones restruktūrizavimo proceso parengimui ir valdymui 
skatinti, įskaitant šių priemonių stebėseną;

– veiksmus, kuriais siekiama spręsti darbuotojų pritaikymo uždavinius, 
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ypač nustatyti politiką ir veiksmus, skirtus Direktyvos 2000/78/EB 5 
straipsnio nuostatoms įgyvendinti.

8.6. Tvarus jaunų 15–24 m. žmonių, 
kurie nedirba, nestudijuoja ir 
nesimoko, integravimas į darbo 
rinką:
visa apimančios strateginės politikos 
sistemos buvimas siekiant jaunimo 
užimtumo srities dokumentų rinkinio 
tikslų ir ypač nustatant iniciatyvą 
„Jaunimo garantijos“, atsižvelgiant į 
[xxx] Tarybos rekomendaciją.

– Nustatyta visa apimanti strateginė politikos sistema jaunimo užimtumo srities 
dokumentų rinkinio tikslams siekti ir ypač iniciatyvai „Jaunimo garantijos“ 
parengti, atsižvelgiant į [xxx] Tarybos rekomendaciją, kuri:

– pagrįsta įrodymais, kuriais įvertinami rezultatai nedirbantiems, 
nestudijuojantiems ir nesimokantiems jauniems 15–24 m. žmonėms;

– nustato sistemą, pagal kurią renkami ir analizuojami duomenys apie 
iniciatyvą „Jaunimo garantijos“ tinkamais lygmenimis ir kuri suteikia 
tinkamą įrodymais grindžiamą pagrindą tikslinei politikai plėtoti ir 
stebi pokyčius, jei įmanoma, atliekant priešingos padėties vertinimą;

– nustato, kurios valdžios institucijos yra atsakingos už iniciatyvos 
„Jaunimo garantijos“ nustatymą ir valdymą ir koordinuoja partnerystės 
veiklą visais lygmenimis ir visuose sektoriuose;

– įtraukia visas suinteresuotąsias šalis, kurios yra svarbios sprendžiant 
jaunimo nedarbo problemą;

– pagrįsta ankstyva intervencija ir aktyvacija;
– apima pagalbines integravimo į darbo rinką priemones, įskaitant 

priemones įgūdžiams gerinti ir su darbo rinka susijusias priemones.
9. 
Investicijos į 
švietimą, 
mokymą ir 
įgūdžių ir 
mokymosi 
visą 
gyvenimą 

ESF:
– mokyklos 
nebaigimo 
prevencija ir 
mažinimas
ERPF:
– investicijos į 

9.1. Mokyklos nebaigusių asmenų 
skaičius: nustatyta strateginė 
politikos programa mokyklos 
nebaigusių asmenų skaičiui mažinti 
laikantis SESV 165 straipsnio.

– Taikoma sistema, pagal kurią renkami ir analizuojami duomenys bei 
informacija apie mokyklos nebaigimą atitinkamuose lygiuose, kuri:

– suteikia tinkamą įrodymais grindžiamą pagrindą tikslinei politikai 
plėtoti ir pokyčiams stebėti.

– Parengta strateginė politikos programa mokyklos bebaigimo srityje, kuri:
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švietimą, 
įgūdžius ir 
mokymąsi visą 
gyvenimą 
tobulinant 
švietimo ir 
mokymo 
infrastruktūrą

– yra pagrįsta įrodymais;

– apima atitinkamus švietimo sektorius, įskaitant ankstyvąjį vaiko 
vystymąsi, visų pirma orientuota į pažeidžiamas grupes, kurios 
pasižymi didžiausia mokyklos nebaigusių asmenų rizika, įskaitant 
asmenis iš marginalių bendruomenių, pagal ją taikomos 
prevencinės, intervencinės ir kompensacinės priemonės;

– apima visus politikos sektorius ir suinteresuotuosius subjektus, kurie 
yra svarbūs sprendžiant mokyklos nebaigimo klausimą.

profesinį 
mokymą
(Švietimo 
tikslas)

(nurodytas 9 
straipsnio 10 
dalyje)

ESF:
– tretinio ir 
lygiaverčio lygio 
išsilavinimo 
kokybės, 
veiksmingumo 
ir prieinamumo 
gerinimas 
siekiant 
padidinti 
dalyvaujančiųjų 
ir išsilavinimą 
įgyjančiųjų 
skaičių
ERPF:
– investicijos į 
švietimą, 
įgūdžius ir 

9.2. Aukštasis mokslas: parengta 
nacionalinė arba regioninė strateginė 
politikos programa, skirta skatinti 
įgyti tretinį išsilavinimą, gerinti jo 
kokybę ir veiksmingumą laikantis 
SESV 165 straipsnio.

– Parengta nacionalinė arba regioninė strateginė politikos programa, skirta 
tretiniam išsilavinimui, apimanti šiuos elementus:

– prireikus priemones, skirtas didinti dalyvaujančiųjų ir išsilavinimą 
įgyjančiųjų skaičių, kuriomis:

– užtikrinama, kad mažas pajamas gaunančių grupių ir kitų 
nepakankamai atstovaujamų grupių, ypač atsižvelgiant į 
pažeidžiamiausias grupes, įskaitant asmenis iš marginalių 
bendruomenių, atstovai labiau siektų aukštojo išsilavinimo;

– skatinamas suaugusių besimokančių asmenų dalyvavimas;

– mažinamas mokymo įstaigų nebaigusių asmenų skaičius / 
gerinamas mokymo įstaigas baigusiųjų skaičiaus rodiklis;

– kokybės gerinimo priemonės, kuriomis:

– skatinamas novatoriškas turinys ir programų struktūra;
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mokymąsi visą 
gyvenimą 
tobulinant 
švietimo ir 
mokymo 
infrastruktūrą

– priemonės, skirtos įsidarbinimo galimybėms ir verslumui didinti, 
kuriomis:

– skatinama pagal atitinkamas aukštojo mokslo programas 
ugdyti universaliuosius, taip pat verslumo, įgūdžius; 

– mažinami lyčių skirtumai priimant sprendimus dėl 
akademinio ir profesinio pasirinkimo.

ESF:
– galimybių 
mokytis visą 
gyvenimą 
didinimas, 
darbuotojų 
gebėjimų ir 
kompetencijų 
gerinimas
ERPF:
– investicijos į 
švietimą, 
įgūdžius ir 
mokymąsi visą 
gyvenimą 
tobulinant 
švietimo ir 
mokymo 
infrastruktūrą

9.3. Mokymasis visą gyvenimą: 
parengta nacionalinė ir (arba) 
regioninė strateginė politikos 
programa mokymosi visą gyvenimą 
srityje laikantis SESV 165 
straipsnio.

– Parengta nacionalinė arba regioninė strateginė politikos programa 
mokymosi visą gyvenimą srityje, kurioje numatytos:

– priemonės, kuriomis siekiama remti mokymosi visą gyvenimą 
vystymąsi ir su tuo susijusias paslaugas, įskaitant jų įgyvendinimą 
ir įgūdžių tobulinimą (t. y. tvirtinimo, konsultacijų, švietimo ir 
mokymo paslaugas), ir kuriomis numatomas atitinkamų 
suinteresuotųjų subjektų dalyvavimas ir partnerystė su jais; 

– priemonės, skirtos gebėjimų plėtojimui, atsižvelgiant į įvairių 
tikslinių grupių poreikius, kai joms teikiamas prioritetas 
nacionalinės ir regioninėse strateginėse politikos programose 
(pavyzdžiui, profesiniame mokyme dalyvaujančio jaunimo, 
suaugusiųjų, į darbo rinką grįžtančių tėvų, žemos kvalifikacijos ir 
vyresnio amžiaus darbuotojų, ypač neįgaliųjų, migrantų ir kitų 
nepalankioje padėtyje esančių grupių);

– didinti švietimo ir mokymo aktualumą ir prisitaikyti nuo nustatytų 
tikslinių grupių su ypatingais poreikiais, pvz., nuolat nedirbančių 
asmenų ir socialiai atskirtų bendruomenių, poreikių.
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10. 
Socialinės 
įtraukties 
skatinimas, 
kova su 
skurdu ir bet 
kokio 
pobūdžio 
diskriminacij
a
(Skurdo 
mažinimo 
tikslas)

(nurodytas 9 
straipsnio 9 
dalyje)

ESF:
– aktyvi 
įtrauktis, be kita 
ko, siekiant 
skatinti lygias 
galimybes ir 
aktyvų 
dalyvavimą bei 
geresnes 
įsidarbinimo 
galimybes
ERPF:
– investicijos į 
sveikatos ir 
socialinę 
infrastruktūrą, 
kuria 
prisidedama 
prie 
nacionalinės, 
regionų ir vietos 
plėtros, 
nelygybės 
sveikatos 
atžvilgiu 
mažinimas, 
socialinės 
įtraukties 
skatinimas 

10.1. Parengta ir įgyvendinama 
nacionalinė strateginė politikos 
programa, skirta skurdui mažinti, 
kuria siekiama užtikrinti iš darbo 
rinkos išstumtų asmenų aktyvią 
įtrauktį1 atsižvelgiant į užimtumo 
gaires.

– Parengta nacionalinė strateginė politikos programa, skirta skurdui 
mažinti, kuria siekiama užtikrinti aktyvią įtrauktį;

– programa suteikia tinkamą įrodymais grindžiamą pagrindą skurdo 
mažinimo politikai plėtoti ir pokyčiams stebėti;

– programoje numatytos priemonės, kuriomis padedama siekti 
nacionalinio skurdo ir socialinės atskirties mažinimo tikslo 
(nustatyto nacionalinėje reformų programoje ir nacionalinėse 
socialinės padėties ataskaitose), pagal kurį taip pat siekiama skatinti 
tvaraus ir kokybiško užimtumo galimybes žmonėms, kurie patiria 
didžiausią socialinės atskirties riziką;

– programa įtraukia atitinkamus suinteresuotuosius subjektus į kovą 
su skurdu;

– atsižvelgiant į nustatytus poreikius programoje numatytos perėjimo 
nuo institucinės priežiūros paslaugų prie bendruomenės priežiūros 
paslaugų priemonės;

– programoje nurodomos aiškios priemonės visų sričių segregacijos 
prevencijai ir kovai su ja;

– atitinkamiems suinteresuotiesiems subjektams teikiama parama 
teikiant projektų paraiškas ir įgyvendinant bei valdant atrinktus 
projektus.
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suteikiant 
geresnę prieigą 
prie socialinių, 
kultūrinių ir 
laisvalaikio 
paslaugų, taip 
pat pereinant 
nuo institucinių 
prie 
bendruomenės 
paslaugų;
parama 
fiziniam, 
ekonominiam ir 
socialiniam 
nepasiturinčių 
miestų ir kaimų 
vietovių 
bendruomenių 
atnaujinimui
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ESF:
– marginalinių 
romų 
bendruomenių 
integravimas
ERPF:
– investicijos į 
sveikatos ir 
socialinę 
infrastruktūrą, 
kuria 
prisidedama 
prie 
nacionalinės, 
regionų ir vietos 
plėtros, 
nelygybės 
sveikatos 
atžvilgiu 
mažinimas, 
socialinės 
įtraukties 
skatinimas 
suteikiant 
geresnę prieigą 
prie socialinių, 
kultūrinių ir 
laisvalaikio 
paslaugų, taip 

10.2. Parengta nacionalinė strateginė 
romų įtraukties politikos programa – Parengta nacionalinė romų įtraukties strategija:

– kurioje nustatyti pasiekiami nacionaliniai romų integracijos 
mažinant atskirtį nuo kitų gyventojų tikslai. Šiais tikslais turėtų būti 
siekiama romų integracijos keturių ES lygmens tikslų, susijusių su 
išsilavinimo, užimtumo, sveikatos priežiūros ir būsto galimybėmis;

– kurioje nustatyti, kai tinkama, nepalankioje padėtyje esantys 
mikroregionai arba atskirti rajonai, kurių bendruomenės ypač 
skurdžios, vadovaujantis turimais socialiniais, ekonominiais ir 
teritoriniais rodikliais (pvz., labai žemas išsilavinimo lygis, 
ilgalaikis nedarbas ir pan.);

– kurioje nustatyti patikimos stebėsenos metodai, kad būtų galima 
įvertinti romų integracijos veiksmų poveikį ir strategijos pritaikymo 
ją peržiūrint tvarką;

– kuri yra rengiama, įgyvendinama ir stebima nuolat glaudžiai 
bendradarbiaujant su romų pilietine visuomene, regionų ir vietos 
valdžios institucijomis;

– pateikus prašymą ir prireikus atitinkamiems suinteresuotiesiems 
subjektams gali būti teikiama parama teikiant projektų paraiškas ir 
įgyvendinant bei administruojant atrinktus projektus.
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pat pereinant 
nuo institucinių 
prie 
bendruomenės 
paslaugų;
parama 
fiziniam, 
ekonominiam ir 
socialiniam 
nepasiturinčių 
miestų ir kaimų 
vietovių 
bendruomenių 
atnaujinimui;
– investicijos į 
švietimą, 
įgūdžius ir 
mokymąsi visą 
gyvenimą 
tobulinant 
švietimo ir 
mokymo 
infrastruktūrą
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ESF:
– galimybių 
naudotis 
įperkamomis, 
tvariomis ir 
aukštos kokybės 
paslaugomis, 
įskaitant 
sveikatos 
priežiūrą ir 
visuotinės 
svarbos 
socialines 
paslaugas, 
didinimas
ERPF:
– investicijos į 
sveikatos ir 
socialinę 
infrastruktūrą, 
kuria 
prisidedama 
prie 
nacionalinės, 
regionų ir vietos 
plėtros, 
nelygybės 
sveikatos 
atžvilgiu 

10.3. Sveikata: parengta nacionalinė 
arba regioninė strateginė politikos 
programa sveikatos apsaugos srityje 
laikantis SESV 168 straipsnio, kuria 
užtikrinamas ekonominis tvarumas.

– Parengta nacionalinė arba regioninė strateginė politikos programa 
sveikatos apsaugos srityje, kurioje:

– numatytos suderintos priemonės, kuriomis būtų sudaromos geresnės 
sąlygos naudotis kokybiškomis sveikatos paslaugomis;

– numatytos sveikatos apsaugos sektoriaus veiksmingumo skatinimo 
priemonės pasitelkiant paslaugų teikimo modelius ir infrastruktūrą;

– numatyta stebėsenos ir peržiūros sistema.

– Valstybė narė arba regionas yra patvirtinęs programą, kurioje nurodomi 
orientaciniai turimi biudžeto ištekliai ir ekonomiškai efektyvus išteklių 
sutelkimas sveikatos priežiūros poreikiams, kuriems teikiamas 
prioritetas.
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mažinimas, 
socialinės 
įtraukties 
skatinimas 
suteikiant 
geresnę prieigą 
prie socialinių, 
kultūrinių ir 
laisvalaikio 
paslaugų, taip 
pat pereinant 
nuo institucinių 
prie 
bendruomenės 
paslaugų
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11. Valdžios 
institucijų ir 
suinteresuot
ųjų subjektų 
institucinių 
pajėgumų 
stiprinimas ir 
veiksmingas 
viešasis 
administravi
mas.

(nurodytas 9 
straipsnio 11 
dalyje)

ESF:
– investavimas į 
institucinius 
gebėjimus ir 
viešojo 
administravimo 
bei viešųjų 
paslaugų 
veiksmingumą 
siekiant 
reformų, 
geresnio 
reglamentavimo 
ir gero valdymo
ERPF:
– institucinių 
gebėjimų ir 
veiksmingo 
viešojo 
administravimo 
gerinimas 
stiprinant 
institucinius 
gebėjimus ir 
viešųjų 
administravimo 
institucijų bei 
viešųjų 
paslaugų, 

Valstybių narių administracinis 
veiksmingumas:
– parengta valstybių narių 
administracinio veiksmingumo 
stiprinimo strategija, įskaitant 
viešojo administravimo pertvarką1.

– Parengta ir įgyvendinama valstybių narių viešųjų institucijų 
administracinio veiksmingumo ir jų įgūdžių taikant kolektyvinius 
metodus stiprinimo strategija1. Šioje strategijoje:

– pateikiama teisinių, organizacinių ir (arba) procedūrinių pertvarkos 
veiksmų analizė ir strateginis planavimas;

– numatyta plėtoti kokybės valdymo sistemas; 

– nurodyti integruoti veiksmai, kuriais paprastinamos ir 
racionalizuojamos administravimo procedūros;

– numatyta rengti ir įgyvendinti žmogiškųjų išteklių strategijas ir 
politiką, kuriomis šalinamos nustatytos pagrindinės spragos šioje 
srityje;

– numatyta visais lygmenimis ugdyti įgūdžius;

– numatyta parengti stebėsenos ir vertinimo procedūras ir priemones.
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susijusių su 
ERPF 
įgyvendinimu, 
veiksmingumą 
teikiant paramą 
ESF 
remiamoms 
institucinių 
gebėjimų ir 
viešojo 
administravimo 
veiksmingumo 
priemonėms
SF:
– institucinių 
pajėgumų 
stiprinimas ir 
veiksmingas 
viešasis 
administravima
s, stiprinant su 
Sanglaudos 
fondo 
įgyvendinimu 
susijusių viešojo 
administravimo 
įstaigų ir 
viešųjų tarnybų 
institucinius 
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pajėgumus ir 
veiksmingumą

Or. en


